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ELŐTERJESZTÉS 

Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.07.12-i ülésére 

Tárgy: TOP-5.3.1-16 felhívásra „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat 

beadása 

Előterjesztő: Nagy Sándor polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

„A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgykörben van lehetőség pályázat beadására az 

alábbiak szerint: 
 

A projekt megnevezése: 

„A helyi identitás és kohézió erősítése Kisteleken”  
 

Cél: a település kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése 

 

Megvalósíthatóak: 

-települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok,  

-a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez 

kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása,  

-szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok. 

 

Várt eredmény:  

-fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,  

-a helyi civil társadalom megerősödése, erősödik a civil aktivitás, 

-segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek 

erősítését,  

-kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi 

identitás, valamint a településhez való kötődés.  

-a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek,  

-az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást 

hoznak a település, települési közösségek életében. 

 

A szinergikus hatások érvényesülése érdekében javasolt a jelen intézkedés keretében 

megvalósításra kerülő tevékenységeket a TOP ERFA intézkedései által támogatott 

tevékenységekkel összekapcsolni. 

 

Idő: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 

támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba 

lépését követően legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 

határozati javaslatot fogadja el. 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

........./2017. (VII. 12.) sz. Kt. határozat 

Tárgy: TOP-5.3.1-16 felhívásra „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat 

beadása 

 

 

Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását az 

alábbiak szerint: 

1. A projekt megnevezése: 

„A helyi identitás és kohézió erősítése Kisteleken”  

2. A pályázati konstrukció száma: TOP-5.3.1-16   A helyi identitás és kohézió 

erősítése 

3. Cél: a település kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése 

 

4. A tervezett projekt teljes bruttó költsége: 18 396 000 Ft 

 

5. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, 

egyéb):  

Saját forrás: 0 Ft  
Hitel:  0 Ft 

Egyéb:  0 Ft 
 

6. Pályázati intenzitás: 100 %-os 
 

Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

fentiek szerint intézkedjen a pályázat beadásával kapcsolatosan, a szükséges intézkedéseket 

tegye meg és a vonatkozó dokumentumokat írja alá.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Sándor polgármester 
 

A határozatról értesül: 

1./ Nagy Sándor polgármester 

2./ dr. Nagy Rusztem aljegyző 

3./ Papp Ildikó Kabinet Iroda 
 

Kistelek, 2017. július 11. 
 

          

 

            Nagy Sándor s.k. 

                                                                                                  polgármester 


